
U M O W A   NR       /    /2012  (PROJEKT) 
 
Zawarta w  dniu ...............2012 r.   w Szczuczynie 
pomiędzy Urzędem Miejskim w Szczuczynie  
z  siedzibą  w  Szczuczynie przy ulicy Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
NIP: 719-10-09-960, REGON 000530063 
reprezentowaną przez Burmistrza Szczuczyna 

1) Pana Artura Kuczyńskiego  
Przy kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Jarmutowskiej 
, 

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, 
a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym do 
……………………………………………  za numerem: ……………………………. 

reprezentowanym przez: 
…………………………………….. 
zwanym  dalej  „Wykonawcą” 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany 
również przedmiotem zamówienia), tj.: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów 
będących własnością Gminy Szczuczyn” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 
1. W szczególności przedmiot umowy obejmuje maksymalną ilość paliwa przewidywaną do 

zakupienia w okresie trwania umowy: 
1) olej napędowy – 3 500 litrów. 

2. Wykonawca  dostarczy paliwo własnym środkiem transportu na plac garażowy przy  ulicy 
Sienkiewicza w Szczuczynie (w przypadku braku stacji paliw na terenie miasta Szczuczyn). 
Dopuszcza się tankowanie pojazdów bezpośrednio na stacjach paliw zlokalizowanych jedynie na 
terenie miasta Szczuczyna. W innym z przypadków paliwo winno być dowożone. Wykonawca jest 
zobowiązany do rozładunku paliw w miejscu odbioru za pomocą pompy wyposażonej w licznik o 
skali w litrach, bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Koszt transportu i rozładunku do miejsca 
odbioru ponosi Dostawca.  

3. Wykaz pojazdów będących własnością Gminy wskazanych przez Zamawiającego do tankowania 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji wykazu pojazdów. Aktualizacja wykazu nie 
wymaga aneksu do umowy. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie 
od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 4 ust. 1 
niniejszej umowy.  

2. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto, o której mowa 



w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z mocy niniejszego postanowienia bez 
konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez konieczności 
sporządzania aneksu do umowy). 

§ 3 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
1. dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy, 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym m. in.: 

1) Instrukcja dla Wykonawców, 
2) Formularz oferty, 
3) Kwestionariusz Wykonawcy, 
4) Umowa (projekt), w tym: 

a) Załącznik nr 1 „Wykaz samochodów……………”, 
b) Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”. 
 

§ 4 
1. Wartość dostaw objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty (łącznie z podatkiem VAT) 

po odjęciu rabatu (upustu), w wysokości: ………………………….. zł. (słownie: 
………………………………………………………………………..…..……. złotych). 

2. Rabat (upust) na jeden litr paliwa w wysokości …………. %, będzie udzielany przez Wykonawcę 
od dziennej ceny sprzedaży brutto jednego litra paliwa, a wysokość upustu będzie stała. 

3. Ceny za produkty, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy będą naliczane według cen 
detalicznych obowiązujących na stacji w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania 
paliwa i pomniejszone o upust wskazany w ofercie w wysokości ........ %. . 

4. Zmiana cen paliw może mieć miejsce w przypadku zmiany cen paliw u Wykonawcy. W przypadku 
wzrostu średniej cen paliw za dany miesiąc ponad miesięczny wskaźnik wzrostu cen tego rodzaju 
paliwa, publikowany w wydawanym co miesiąc przez GUS informatorze statystycznym, 
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 

 

§ 5 
1.  Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów, o których mowa w §1 niniejszej umowy, będzie 

dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilości i cenę zakupionych produktów, podaną na 
fakturze lub w zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania zestawień bezgotówkowych transakcji 
zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa, numer rejestracyjny samochodu.  

3. Faktury należy wystawiać na: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 
19-230 Szczuczyn, 19-230 Szczuczyn, NIP: 719-10-09-960 

4. Zapłata faktury przez Zamawiającego dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym termin wpływu faktury do 
siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 7 dni przed upływem terminu płatności 
określonym na fakturze. W przypadku wpłynięcia faktury w terminie krótszym niż 7 dni, termin 
zapłaty ulega proporcjonalnemu przedłużeniu. W przypadku złego funkcjonowania poczty, 
Zamawiający  nie może być obciążony odsetkami za nieterminowe uregulowanie zobowiązania. 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur elektronicznych.  

5.   Za dzień zapłaty strony ustalają termin wpływu środków na rachunek Wykonawcy.  
6. Rozliczenie zakupów produktów może być dokonywane w okresach rozliczeniowych trwających od 

1-go do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego.  

7. W przypadku zastosowania okresu rozliczeniowego określonego w §5, ust. 6 niniejszej umowy 



Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT za zakupione przez Zamawiającego produkty 
w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego.  

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto 
za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  

2) za nieuzasadnioną podwyżkę cen paliwa, w wysokości 10% ceny tej partii paliwa, za którą 
wprowadzono wyższą cenę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 7 
1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nienależytego 

wywiązywania się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy. 
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może od umowy odstąpić 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy. 

4. W przypadku, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, a wartość 
zrealizowanych zakupów produktów nie wyczerpie kwoty brutto określonej § 4 ust. 1 Wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością sprzedanych produktów, a kwotą 
brutto wynikającą z § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji zamówienia, 
2) warunków płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności: 
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, 

wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie 
Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia 



w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej 
wystąpiło, 

2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
3) w przypadku zmiany przepisów prawnych w oparciu, o które realizowane jest zamówienie. 

§ 9 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień zawartej umowy. 

§ 10 
1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy jest ………….. tel. (..) ……………... 
2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotu umowy 

ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………. . 
3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do stałego kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, Strona dokonująca zmiany powiadomi 
pisemnie o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zmiany, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę 
do kontaktów, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 11 
Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 
nastąpić bez jego zgody. 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 
 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 
 

      Zamawiający         Wykonawca 

 

..................................       …………………………..
                                                                                                   

 

 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika 
 
 
…………………………… 
 
 
 



 

U M O W A   NR       /    /2012  (PROJEKT) 
 
Zawarta w  dniu ...............2012 r.   w Szczuczynie 
pomiędzy Szkołą Podstawową w Szczuczynie  
z  siedzibą  w  Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego 42, 19-230 Szczuczyn, 
NIP: 719-13-96-922, REGON: 450088644 
reprezentowaną przez  

1. Panią Małgorzatę Karwowską - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 
2. Panią Irenę Markowską – V-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczuczynie 

zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, 
a ……………………………… z siedzibą w ………………………………... wpisanym do 
…………………………………………… za numerem: …………… reprezentowanym przez: 

…………………………………….. 
zwanym  dalej  „Wykonawcą” 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru  Wykonawcy  w trybie art. 39  ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (dalej zwany 
również przedmiotem zamówienia), tj.: „Zakup paliwa w systemie bezgotówkowym do pojazdów 
będących własnością Gminy Szczuczyn” zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
oraz dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, zawartymi w ofercie Wykonawcy. 
1. W szczególności przedmiot umowy obejmuje maksymalną ilość paliwa przewidywaną do 

zakupienia w okresie trwania umowy: 
2) olej napędowy – 26 000 litrów. 

2. Wykonawca  dostarczy paliwo własnym środkiem transportu na plac garażowy przy  ulicy 
Sienkiewicza w Szczuczynie (w przypadku braku stacji paliw na terenie miasta Szczuczyn). 
Dopuszcza się tankowanie pojazdów bezpośrednio na stacjach paliw zlokalizowanych jedynie na 
terenie miasta Szczuczyna. W innym z przypadków paliwo winno być dowożone. Wykonawca jest 
zobowiązany do rozładunku paliw w miejscu odbioru za pomocą pompy wyposażonej w licznik o 
skali w litrach, bezpośrednio do zbiorników pojazdów. Koszt transportu i rozładunku do miejsca 
odbioru ponosi Dostawca.  

3. Wykaz pojazdów będących własnością Gminy wskazanych przez Zamawiającego do tankowania 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do aktualizacji wykazu pojazdów. Aktualizacja wykazu nie 
wymaga aneksu do umowy. 

§ 2 
1. Przedmiot umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie 

od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 4 ust. 
1 niniejszej umowy.  

2. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę brutto, o której mowa 
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, umowa ulega rozwiązaniu z mocy niniejszego postanowienia bez 
konieczności składania przez strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie (bez konieczności 



sporządzania aneksu do umowy). 
§ 3 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, zawarte w ofercie Wykonawcy, 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym m. in.: 

1) Instrukcja dla Wykonawców, 
2) Formularz oferty, 
3) Kwestionariusz Wykonawcy, 
4) Umowa (projekt), w tym: 

c) Załącznik nr 1 „Wykaz samochodów……………”, 
d) Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”. 
 

§ 4 
1. Wartość dostaw objętych niniejszą umową nie może przekroczyć kwoty (łącznie z podatkiem VAT) 

po odjęciu rabatu (upustu), w wysokości: ………………………….. zł. (słownie: 
………………………………………………………………………..…..……. złotych). 

2. Rabat (upust) na jeden litr paliwa w wysokości …………. %, będzie udzielany przez Wykonawcę 
od dziennej ceny sprzedaży brutto jednego litra paliwa, a wysokość upustu będzie stała. 

3. Ceny za produkty, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy będą naliczane według cen 
detalicznych obowiązujących na stacji w dniu dokonania bezgotówkowej transakcji tankowania 
paliwa i pomniejszone o upust wskazany w ofercie w wysokości ........ %. . 

4. Zmiana cen paliw może mieć miejsce w przypadku zmiany cen paliw u Wykonawcy. W przypadku 
wzrostu średniej cen paliw za dany miesiąc ponad miesięczny wskaźnik wzrostu cen tego rodzaju 
paliwa, publikowany w wydawanym co miesiąc przez GUS informatorze statystycznym, 
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 

 
§ 5 

1.  Zapłata należności z tytułu sprzedaży produktów, o których mowa w §1 niniejszej umowy, będzie 
dokonywana przez Zamawiającego w oparciu o ilości i cenę zakupionych produktów, podaną na 
fakturze lub w zestawieniu transakcji za dany okres rozliczeniowy. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania zestawień bezgotówkowych transakcji 
zawierających datę transakcji, ilość paliwa, rodzaj paliwa, numer rejestracyjny samochodu.  

3. Faktury należy wystawiać na: Szkoła Podstawowa w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42,  
19-230 Szczuczyn, NIP: 719-13-96-922 

4. Zapłata faktury przez Zamawiającego dokonywana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane 
na fakturze w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym termin wpływu faktury do 
siedziby Zamawiającego nie może być krótszy niż 7 dni przed upływem terminu płatności 
określonym na fakturze. W przypadku wpłynięcia faktury w terminie krótszym niż 7 dni, termin 
zapłaty ulega proporcjonalnemu przedłużeniu. W przypadku złego funkcjonowania poczty, 
Zamawiający  nie może być obciążony odsetkami za nieterminowe uregulowanie zobowiązania. 
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur elektronicznych.  

5.   Za dzień zapłaty strony ustalają termin wpływu środków na rachunek Wykonawcy.  
6. Rozliczenie zakupów produktów może być dokonywane w okresach rozliczeniowych trwających od 

1-go do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego i od 16-go do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień przyjętego okresu rozliczeniowego.  

7. W przypadku zastosowania okresu rozliczeniowego określonego w §5, ust. 6 niniejszej umowy 
Wykonawca będzie wystawiał zbiorcze faktury VAT za zakupione przez Zamawiającego produkty 



w danym okresie rozliczeniowym po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jednak nie później niż 
w terminie 7 dni od ostatniego dnia przyjętego okresu rozliczeniowego.  

 
§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia 
brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;  

2) za nieuzasadnioną podwyżkę cen paliwa, w wysokości 10% ceny tej partii paliwa, za którą 
wprowadzono wyższą cenę. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto za 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 

§ 7 
1. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, w przypadku nienależytego 

wywiązywania się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy. 
2. Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może od umowy odstąpić 

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać wynagrodzenia 
jedynie za część umowy wykonaną do dnia ustania obowiązywania umowy. 

4. W przypadku, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu na jaki została zawarta, a wartość 
zrealizowanych zakupów produktów nie wyczerpie kwoty brutto określonej § 4 ust. 1 Wykonawcy 
nie przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy pomiędzy wartością sprzedanych produktów, a kwotą 
brutto wynikającą z § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

 
§ 8 

1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowania 
art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy. 
Zmiany umowy mogą dotyczyć: 
1) terminu realizacji zamówienia, 
2) warunków płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych 
przypadkach, w szczególności: 
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” t.j. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, 

wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie 
Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później aniżeli w ciągu 2 dni od dnia 
w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej 



wystąpiło, 
2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
3) w przypadku zmiany przepisów prawnych w oparciu, o które realizowane jest zamówienie. 

§ 9 
Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
postanowień zawartej umowy. 

§ 10 
1. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Zamawiającym w sprawach realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy jest ………….. tel. (..) ……………... 
2. Osobą upoważnioną do stałego kontaktu z Wykonawcą w sprawach realizacji przedmiotu umowy 

ze strony Zamawiającego jest …………………………………………………. . 
3. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do stałego kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego, Strona dokonująca zmiany powiadomi 
pisemnie o tym fakcie w terminie 7 dni od daty zmiany, jednocześnie wyznaczając kolejną osobę 
do kontaktów, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 11 
Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności z niniejszej umowy (cesja wierzytelności) nie może 
nastąpić bez jego zgody. 

§ 12 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 
 

Wszelkie spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14 
 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
dla Wykonawcy. 
 

      Zamawiający         Wykonawca 

 

..................................       …………………………..
                                                                                                   

 
 
 
 


